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Obecný úrad informuje
Uznesenie è. 3/2000 zo dòa 14. júla
2000
Obecného zastupite¾stva v Hornej Súèi
a/ berie na vedomie
- kontrolu plnenia uznesenia
- správu o èinnosti komisií
- správu o stave verejných prác v obci
- informáciu o X. roèníku Festivalu dychových hudieb OKOLO SÚÈE
b/ schva¾uje
- navýenie transferu pre cirkev

o 50 000,- Sk
- zaloenie miniregiónu Súèanka spolu
s Dolnou Súèou, Hrabovkou a Skalkou
nad Váhom
- prenájom èasti KD Dúbrava za podmienok dohodnutých v zmluve spolu s
poslancami z osady Dúbrava
c/ ukladá
- starostovi obce zvola urbársky výbor
do 29. júla na zasadnutie obecnej rady

Vyhlásenie referenda

Oznamujeme obèanom, e rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky
zo dòa 5. septembra 2000 bolo vyhlásené referendum na deò 11. novembra
2000 o nasledovnej otázke:
Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v
roku 1998 sa skonèí dòom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky,
ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dòa vyhlásenia výsledkov referenda?.

Oznam o stave urbárskeho majetku

Oznamujeme obèanom, e vybavovanie vlastníctva majetku hornosúèanských
urbárnikov bolo u viackrát predmetom
rokovania obecnej rady a obecného zastupite¾stva, naposledy dòa 14. júla 2000,
kedy bolo uloené starostovi obce u po
tretíkrát zvola urbársky výbor a zisti stav
vybavovania urbáru.
Ani na jednom zasadnutí zástupcovia
urbárnikov nepredloili podklady o zvolení výboru,/zápisnicu, stanovy, prezenèné
listiny/ ani o stave vybavovania urbárskeho majetku.
Na posledné rokovanie zvolané na deò
27. júla 2000 sa predseda výboru Gago
Ondrej nedostavil, ani nik ïalí, okrem
zástupcu z osady Dúbrava p. Babrnáka,
ktorý vak o vybavovaní urbáru niè nevedel uvies.
Obecný úrad zistil na Okresnom úrade
- katastrálnom odbore v Trenèíne, e ete
v roku l997 bola predloená na zápis Notárska zápisnica, kde boli uvedené len
lesné urbárske pozemky a nie pasienky.
Keïe pasienky neboli súèasou zápisnice, zaèala Komisia ROEP spracúva
podklady pre zápis pasienkov tak, ako ich
obèania uívali a mali zapísané v po¾nohospodárskych títkoch.
Po celom spracovaní jednotlivých par-

ciel sme vak zistili, e Gago Ondrej v
roku l999 dal urobi dodatok k pôvodnej
zápisnici na lesy tak, e dopísal vetky
parcelné èísla pasienkov s tým, e tak,
ako sú zapísaní vlastníci lesov, budú tí istí
obèania zapísaní i ako vlastníci pasienkov.
Z uvedeného dôvodu nie je moné da
ïalie podanie uvedených pozemkov na
zápis na katastrálny odbor Okresného
úradu v Trenèíne a tí obèania, ktorí nie sú
zapísaní v pôvodnej zápisnici o svoje pozemky prídu. Po osobnej návteve notára
p. Dzamku v Novom Meste nad Váhom
bolo podané vysvetlenie, e tí obèania,
ktorí majú na uvedených pozemkoch postavené domy a nie sú v notárskej zápisnici, si musia potom od urbáru pozemky
odkúpi. Notár Dzamko doporuèil zrui
dodatok k pôvodnej zápisnici a osvedèi
vlastníctvo pozemkov tak, ako ich urbárnici uívali. Zruenie vak musí previes
predseda p. Gago Ondrej - osobne.
V prípade, e nedôjde k dohode s predsedom urbáru o zápise pozemkov tak, ako
ich urbárnici uívali, bude nutné zvola
zasadnutie vetkých urbárnikov a zvoli
nový urbársky výbor, ktorý bude urbárnikov informova o celom vybavovaní majetku.
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SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
OPUSTILI NÁS
Babic Ján, Babrnáková Magdaléna,
Balalová Alojzia, Bartek tefan, Bao tefan, Bilèíková Alojzia, Birásová ¼udmila,
Blaho Imrich, Bulejko Jozef, Coníková
Zuzana, Cverenkár Milan, Dohnan Jozef, Gago Emil, Guga Alojz, Jurèiová
Pavla, Juricová Emília, Juricová Veronika, Mikuincová Anna, Mikuinec Viktor, Ondraèka Julian, Palúny Viktor, Poláèková Helena, Seriová Eva, Stehlíková Filipína, Strápek Rudolf, Zemanoviè
Augustín, Zemanovièová Katarína, Zemanovièová Viktória
UZAVRELI MANELSTVO
1. Bartek Jozef a Hanzelová Mariana
2. Brázda Peter a Dobrovièová Albeta
3. Drakovec Miroslav a utorová Daniela
4. Gaí Peter a evèíková Miroslava
5. Zine Eddine Hammouche a Gagová Iveta
6. Chupáè ¼uboslav a evèíková Anna
7. Malých Vladimír a Bulejková Alena
8. Mikuinec Roman a Gugová Monika
9. Poláèek Marian a Zemanovièová Magdaléna
ROZÍRILI NAE RADY
Babrnák Jakub
è.d. 441
Barteková Ivana
491
Bulejko Adrián
1089
Èechovská Vladimíra
551
Faryová Viktória
244
Gaiová Veronika
134
Juricová Zuzana
470
Kroèilová Terézia
543
Krovinová Veronika
924
Kuèerák Marek
1061
Luko Kristián
349
Michalíková Monika
44
Mikel Mário
408
Mrázik Julián
374
Nápoký Luká
1
Palúna Lucia
474
Poláèek Samuel
833
Sáska Radovan
381
Staáková Natália
278
kundová Andrea
935
Trnavská Lenka
771
Zemanovièová Stanislava
236

Tradièná výstava ovocia a zeleniny

Zväz Slovenských záhradkárov pripravuje
výstavu ovocia a zeleniny na závereèné dni
októbra a zaèiatok novembra. Zároveò prosí
svojich priaznivcov a èlenov, aby si pripravili
exponáty na výstavu.
Zber exponátov bude vèas oznámený.
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Hospodárenie akciových spoloèností
pôsobiacich v katastri obce Horná Súèa
Akciová spoloènos SÚÈANKA
Vznikla 1. 2. 1995 po zruení bývalého
tátneho majetku . p. rozhodnutím Slovenského pozemkového fondu na základe privatizaèného projektu. Jej rozhodujúcim vlastníkom je a. s. Agrosúèa, ktorá
vlastní 91 % akcií.
Do roku 1998 hospodárila na pôde. V
súèasnom období prevádzkuje vlastnú
MLIEKÁREÒ a Hospodársku správu. Má
23 zamestnancov prevane obèanov Hornej Súèe. Jej rozhodujúcim výrobným
programom je výroba parených syrov a
bryndze.
V roku 1999 spracovala 530.000 l surového kravského mlieka a 11.000 kg ovèieho hrudkového syra, z èoho vyrobila
26.000 kg bryndze, 38.000 kg parených
syrov, 6.000 kg masla a 4.000 kg korbáèikov. V roku 2000 spracuje 720.000 l
surového kravského mlieka a 13.000 kg
ovèieho hrudkového syra. Vzh¾adom na
dobrú kvalitu je odbyt jej výrobkov trvalo
zabezpeèený.
Akciová spoloènos AGROSÚÈA
Bola zaloená v septembri 1995 manamentom a zamestnancami bývalého
M Horná Súèa za úèelom privatizácie a
. s. Súèanka. Od roku 1998 hospodári na
po¾nohospodárskej pôde v katastroch obcí:
Horná Súèa, Dolná Súèa a Zlatovce o
výmere 2069 ha z èoho je 560 ha orná
pôda. Túto pôdu prenajíma v rozhodujúcej miere od SPF Bratislava a to vo výmere 1944 ha nako¾ko nie je stále vlastnícky zdokladovaná. 125 ha prenajíma od
vlastníkov, ktorí majú u vlastníctvo zdokladované.
Základným výrobným programom spoloènosti je po¾nohospodárska výroba, ktorá
sa ïalej èlení na:
* Rastlinnú výrobu,
* ivoèínu výrobu,
* Mechanizáciu po¾nohospodárskej výroby.
Ïalej prevádzkuje pridruené výroby:
itie, drevovýroba a stravovacie a ubytovacie sluby v rámci vo¾ných kapacít.
V spoloènosti pracuje 97 zamestnancov, taktie prevane obèania Hornej
Súèe.
Rastlinná výroba dorába v rozhodujúcej miere objemové krmoviny pre vlastnú
ivoèínu výrobu. Okrem toho pestuje:
* Penicu ozimnú, na výmere 130 ha

* Triticale, na výmere 40 ha
* Ra, na výmere 30 ha
* Repku, na výmere 50 ha
* Jaèmeò jarný, na výmere 30 ha
* Penicu jarnú, na výmere 20 ha
* Ovos, na výmere 30 ha
* Kukuricu na silá, na výmere 70 ha
* Mieanky, na výmere 70 ha
* Lucerku, na výmere 70 ha
* Mätonoh, na výmere 20 ha
Ostatné plochy predstavujú lúky a pasienky, na ktorých sa dorába okolo 60
vagónov sena a pastva pre dobytok a
ovce.
V ivoèínej výrobe sa chová:
* 500 ks dobytka vetkých kategórií,
* 500 ks oviec,
* 250 ks oípaných.
Celá produkcia mlieka v V sa spracováva v domácej mliekárni.
Pridruené výroby zabezpeèujú doplnkovú výrobu v oblasti pracovného obleèenia, ochranných pomôcok a porezu dreva.
Vlastná mechanizácia a sluby zabezpeèujú hlavne prevádzku celej spoloènosti
ale aj sluby pre zmluvných partnerov.
tatutárnym orgánom obidvoch spoloèností je predstavenstvo. Výkonnú správu
zabezpeèuje riadite¾ so svojimi vnútropodnikovými zlokami.
INFORMÁCIE PRE OBÈANOV
* Vedenie spoloènosti upozoròuje obèanov, ktorí majú zdokladované vlastníctvo, e nájomné zmluvy je moné uzatvori vdy do 1. októbra beného roku pre
nasledujúce obdobie. Po tomto termíne
SPF Bratislava uzatvára inventarizáciu pre
najblií rok.
* Najväèie kody na úrode v tomto roku
spôsobilo dlhotrvajúce sucho. Okrem toho
vak vznikli znaèné kody aj rozkrádaním
úrody - hlavne u jednoroèných krmovín a
kukurice.
* Èiastoènej sa podarilo odhali niektoré rozkrádanie majetku a nafty, kde konajú orgány vyetrovate¾ov.
Vedenie spoloènosti ïakuje obèanom
, ktorí akýmko¾vek spôsobom pomohli a
pomáhajú pri ochrane týchto hodnôt, pretoe len prosperujúci podnik môe vytvori nové pracovné príleitosti a by tak
uitoèný nám vetkým.
Ing. vajda Alojz
generálny riadite¾
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Jubilejný X. roèník festivalu DH

OKOLO SÚÈE

Tóny hudby zneli od dávna v súèanskej doline, v nich predkovia nai nali
poteenie pri svojej lopote. Nech znejú
ïalej aj nám, súèasníkom, nech poteia
srdcia aj naich návtevníkov?
Týmto heslom sa riadili organizátori
festivalu dychových hudieb Okolo Súèe,
ktorý sa koná u po 10-krát. Podujatie
zahájili v Hornej Súèi na námestí dòa 2.
júla 2000 o 14,00 h. fanfáry LAUGARICIO KVARTET z Trenèína. Deti z DFS
Èajka sa predstavili piesòou Súèanská dolina a po nich nastúpil na pódium konferencier Frantiek Bizoò, éfredaktor relácie Slovenského rozhlasu Pozor, zákruta, ktorý moderoval celý priebeh festivalu. Oficiálne otvoril festival starosta obce
p. Bilèík Pavol, ktorý tie odovzdal cenu
zakladate¾ovi festivalu p. Jozefovi Èapákovi. Moderátor ohlásil prvú hudbu, ktorou bola novozaloená HORNOSÚÈANSKÁ KAPELA. Jubilejný X. roèník bol jubilejný aj v poète divákov, ktorí mali monos vypoèu si ïalie kapely a to: Opatovanka, Chabovienka, Hradiská kapela,
Vlèovanka. DH Vlèovanka je èerstvý víaz l4. roèníka najprestínejieho festivalu malých dychových orchestrov Zlatá krídlovka Hodonín 2000. Získala tam tie cenu
za najlepie prevedenie povinnej skladby
a túto skladbu si vypoèuli aj diváci na festivale. Hosom z ÈR bola Dychová hudba
GLÓRIA, ktorá vyhrávala aj na taneènej
zábave. Kadá kapela si odniesla z festivalu pamätný list, krásny pohár a kyticu
kvetov za úèas. DH Chabovienka dostala dar, pretoe sa zúèastnila sedemkrát
na festivale v jeho 10-roènej histórii. Festival sa teil bohatej návteve milovníkov
dychovej hudby a poïakovanie patrí obecnému úradu, èlenom kultúrnej komisie a
vetkým ochotným ¾uïom, ktorí sa podie¾ali na príprave a priebehu. Uskutoènil sa
s finanèným príspevkom tátneho fondu
kultúry Pro Slovakia a s príspevkami sponzorov: LR Crystal Lednické Rovne, a. s.
Súèanka, Firma Eva - Fr. Sádecký, JASA
- Jakub Sáska, MAKIL - Kamil Horváth,
NEBÍÈKO - Viktor ulhánek, OVOCIE
Zelenina - Daneková O.
Taneèná zábava bola oivená malým
ohòostrojom, ktorý bol pastvou pre oèi.
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Výchovno-vzdelávacie výsledky iakov Z Michala Reetku H. Súèa

1. stupeò - poèet iakov: 131
Bez trojky na vysvedèení: 75 /bez iakov
1. roèníka/
Neprospeli: 1

Pedagogický kolektív:
23 uèite¾ov
1 vychovávate¾ka v kolskom klube
pán farár /vyuèovanie náboenskej výchovy/

2. stupeò - poèet iakov: 232
Bez trojky na vysvedèení: 84 /36,2%/
Z toho so samými jednotkami: 12
S jednou a viac tvorkami: 69 /29,7%/
Neprospeli: 0

Noví pedagogickí pracovníci:
Mgr. Eva Blaejová - I. stupeò
Mgr. Stanislava Laurincová - SJ - D - Nv
Mgr. Eva Ondraèková - CH - Pr - Hv
Mgr. Helena Matejková - F - Pr - Pp
Mgr. Laurinec Vojtech - M - Tech.v. - Nv
Mgr. Robert Polhorský - D - Tv - Tech. v.
Mráziková Marta - l. supeò

Zníené známky zo správania:
2.stupeò - 3 iaci
3.stupeò - 1 iak
Pokarhanie riadite¾om koly: 11 iakov
Vymekané hodiny: 18.762
Z toho neospravedlnených hodín: 51
UMIESTNENIE IAKOV 9. ROÈNÍKA
NA KOLY II. CYKLU
Stredné koly
Gymnázium ¼. túra Trenèín - 4
Gymnázium Sv. Ján Bosca N. Dubnica - 1
Pedagogická a soc. akadémia Bratislava - 1
Hotelová akadémia Trenèín - 3
Stredná zdravotnícka kola - 5
Stredná priemyselná kola odevná TN - 3
Stredná priemyselná kola stavebná TN - 4
Stredné odborné uèilitia, 4-roèný
uèebný odbor konèiaci maturitou
SOU strojárske Trenèín - 2
SOU letecko-opravárenské Trenèín - 2
SOU odevné Trenèín - 3
SOU eleznièné Trenèín - 1
SOU potravinárske Nové Mesto n.V. - 2
Stredné odborné uèilitia, 3-roèný
uèebný odbor
SOU stavebné Trenèín - 3
SOU Jilemnického ul. Trenèín - 12
SOU po¾nohospodárske Trenèín - 1
SOU letecko-opravárenské Trenèín - 1
SOU strojárske Trenèín - 1
Na stredné koly a SOU konèiace maturitou bolo prijatých 31 iakov, t.j. 63,3%.
Je to najlepí výsledok v histórii koly.
NOVÝ KOLSKÝ ROK 2000/2001
Poèet iakov spolu 359
l. stupeò - 141 iakov / 7 tried/
2. stupeò - 218 iakov /10 tried/
Poèty iakov z osád obce a iných obcí
obec - 249 iakov
Skalka n.V. - 2
Trnávka - 36
Závrská - 21
Repáky - 21
Vlèí Vrch - 15
Dúbrava - 11
Krásny Dub- 4

POÏAKOVANIE
Vedenie Z v mene uèite¾ov a iakov
úprimne ïakuje starostovi obce P. Bilèíkovi, zástupcovi starostu obce A. tefánkovi,
vdp. farárovi P. Hluzákovi za osobnú angaovanos a aktivitu pri vybudovaní nových asfaltových ihrísk v areáli koly. Ihriská sú k dispozícii deom, mládei i dospelým aj v odpoludòajích hodinách. Prosíme vak vetkých, aby si váili nielen vybudované portoviská, ale i oplotenie koly, trávniky, celý kolský areál.
Za porozumenie Vám ïakujeme.
Duan Èernek, riadite¾ koly
NOVÉ KOLSKÉ IHRISKÁ
kolský areál mal dostatoène ve¾ký
priestor na port, ale a od 5. júla 2000
sme mohli zaèa skutoène uvaova o
naplnení týchto èinností. Vtedy sa zaèali
práce na úprave bývalých ihrísk na krásne asfaltové. Finanène a prakticky zabezpeèili tieto práce Obecný úrad a Farský

úrad v Hornej Súèi. Hlavné práce prevádzal DOPRASTAV, s úèinnou pomocou
pp. zástupcu starostu Augustína tefánka a Imricha tefánka.
Na koneènú podobu bolo treba ve¾a
brigádnickych hodín. Na týchto prácach
sa podie¾ali hlavne Mgr. Tibor Orieek,
Mgr. Tatjana Orieková, vdp. Peter Hluzák a mnostvo ïalích brigádnikov, ktorí
sa tie prièinili: Jozef Orság ml., Karol
atka ml., Tibor Orieek ml., Pavol Èastulín ml., Andrej Èastulín, Jozef áèek ml.,
Andrej Birás, Frantiek Guga ml. Mário
Guga, Pavol Bizoò, Robert Repa ml., za
rodièov Ing. Rudolf Peèeòanský. Vetkým
brigádnikom patrí aspoò poïakovanie.
Teíme sa, e vznikli nové ihriská pre
nás vetkých, zároveò nás to zaväzuje,
aby sme sa o ne starali, nech nám vydria èo najdlhie.
Klinková Eva
PRÁZDNINOVÉ KOLSKÉ DVORY
SO PORTOM
Základná kola Michala Reetku v Hornej Súèi u po tretíkrát poriadala PRÁZDNINOVÉ KOLSKÉ DVORY SO PORTOM. V poslednom júlovom týdni si deti
z obce i osád a tie, ktoré boli na prázdninách v dopoludòajích hodinách mohli
zasúai v minifutbale, vybíjanej, stolnom
tenise, v triafaní ípok na terè. e bol o
toto podujatie ve¾ký záujem, svedèí aj vysoká úèas - 248 detí.
Sponzorom ïakujeme za sladkosti, ktoré sme pouili ako odmeny za súae.
Mgr. Orieková Tatjana

Letný tábor s TIXOM - 14.-27.7.2000

kola sa skonèila, nastal èas prázdnin, leta
a letných prekvapení. Jedno prekvapenie
èakalo toto leto aj na mòa. Vetko to vzniklo
len tak - jedným nevinným malým umeleckým dielom. V èasopise Macko Pusík som si
preèítala súa o letný tábor snov s Tixom.
Podmienkou súae bol takýto tábor snov
nakresli. A tak sa aj stalo. No ako èas beal,
tak som pomaly na tábor i zabudla. A jedného dòa som sa dozvedela, e som spomedzi detí vyhrala i ja. Asi o týdeò priiel
doporuèený dopis z Prahy, kde sa vetko
potvrdilo - idem do tábora snov na 2 týdne.

No a potom sa zaèal celý kolotoè príprav...
Rodièia ma priviezli do Bratislavy, kde u
èakal na nás autobus, ktorý nás odviezol do
tábora v Banskej tiavnici. Tam sme boli
ubytovaní v penzióne a v stanoch. Zaila som
tam mnoho súaí, hier a dobrodrustiev. Boli
sme na turistickom pochode na Sitne i Poèúvadle. Navtívili sme baòu v Banskej tiavnici, ale zaili sme i kúpanie v tiavnických jazerách, veèeru v country clube spojenú s diskotékou a vystúpenie hudobnej skupiny
Desmond. Mali sme i rôzne súae, napr. beh
s vajíèkom, skákanie na vihadle, vozenie vo
fúriku a iné. Najzaujímavejou
bola MISS tábora snov. Ja
som získala titul MISS SYMPATIA, za ktorú som dostala
peknú odmenu. Za tie 2 týdne v tábore som si nala mnoho nových kamarátov, na ktorých budem dlho spomína. V
tábore bolo ve¾mi dobre a o
rok skúsim astie v súaiach
znova.
M.J.
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Doinkové postrehy

Tak isto, ako aj po iné roky sa konali dòa
27. 8. 2000 u nás v Hornej Súèi doinky. Zaèali sa slávnostnou svätou omou, kde boli
posvätené prinesené dary zeme a poïakovanie sa za dobrú úrodu.
Popoludní nasledoval doinkový sprievod
obcou. Deti a dospelí vyobliekaní v krojoch,
ale i ïalí okoloidúci sa spevom a hudbou
presúvali s doinkovými vencami od gazdu
ku kostolu, k vdp. farárovi, starostovi a nakoniec k riadite¾ovi a. s. Súèanka.
Vetkým odovzdali krásne doinkové vence, ktoré predtým pripravili ochotné eny z
dediny a vetkých osád, zaèo im patrí poïakovanie. Po odovzdaní vencov si vetci úèinkujúci zatancovali, zaspievali a deti zo súboru Èajka i zavýskali. Vade ich ve¾mi dobre pohostili,

èi u pálenkou, koláèmi, chlebíkmi, ale i syrom
a inèicou. Sprievod ukonèili na námestí, kde
u tancovali vetci. Do tanca vyhrávala dychová hudba CHABOVIENKA, ktorá nás sprevádzala celým sprievodom a bavila nás aj na taneènej zábave. Doinkám prialo i poèasie - bolo
krásne, slneèné. Doinkový sprievod vhodne
dopåòali kone, èi u to bol prvý, so Súèanom v
sedle, ktorý patril Jozefovi Orságovi, pár koní
Milana Mrázika zapriahnutých do voza a hlavne koè so záprahom dvoch krásnych huculských koní Jozefa Krovinu, v ktorom sa previezol aj pán starosta s manelkou.
Celý deò sa vydaril a nám u nezostáva
niè iné, ako poïakova sa vetkým úèinkujúcim a organizátorom a èaka zase celý rok na
ïalie doinky.

Letná èinnos DFS ÈAJKA

Letné mesiace - júl a august - sú pre deti
mesiacmi oddychu a zábavy. No deti z DFS
ÈAJKA neoddychovali celé dva mesiace. Pripravovali programy a úèinkovali na kultúrnych
podujatiach mimo obce.
Hneï v prvú prázdninovú nede¾u v rámci
10. jubilejného roèníka FDH Okolo Súèe
vystúpila v úvodnej a závereènej èasti spevácka skupina DFS ÈAJKA.
8. júla 2000 sa celý súbor spolu s nieko¾kými rodièmi zúèastnil na slávnosti DFS Veleánek vo Veletinách na Morave. Slávnos zaèala sprievodom do kostola a slávnostnou sv.
omou, pokraèovala kultúrnym programom troch detských folklórnych
súborov a spoloènou taneènou zábavou. Deti sa skutoène dobre zabávali a nechcelo sa im neskoro v
noci vôbec odís. Vedenie súboru
ïakuje rodièom, ktorí pomohli pri
tejto akcii s dopravou detí.
V auguste vystúpila spevácka
skupina na akcii vítania novonarodených detí.
Pri príleitosti výroèia l. písomnej zmienky vystúpil súbor so 60
minútovým programom v obci Ve¾ké Bierovce.
Èas súboru - väèie deti vystúpili s pásmom Konopa v Trenèianskych Stankovciach.
V nede¾u 20. augusta patril ve-

èer na námestí v Trenèíne hornosúèanským
deom - súboru ÈAJKA. Pod starobylým trenèianskym hradom sa ozýval spev a smiech
naich detí - v hodinovom programe, súbor
bavil poèetné obecenstvo z Trenèína.
Poslednú augustovú nede¾u sa deti zo súboru zapojili do atevnej slávnosti u nás.
V tejto letnej èinnosti sa ve¾mi pekne reprezentovala èas súboru - malí - pod vedením Mileny Gugovej. Za pár mesiacov odviedli
skutoène peknú prácu. Ich vystúpenia vo Veletinách, v Bierovciach a v Trenèíne boli ve¾mi
pekné a získali úspech u obecenstva.
J.È.

Ocenenie práce a poïakovanie
Vedenie DFS Èajka, jeho èlenky a èlenovia sa aj touto formou chcú poïakova èlenom, ktorí konèia svoju èinnos v naom súbore. Dievèatá a chlapci odili tudova na stredné koly a pre svoj vek u nemôu úèinkova
v detskom súbore. Poèas svojho pôsobenia
odviedli kus peknej práce v oblasti kultúry v
naej obci. Aktívne sa zapájali do kadej akcie, pekne reprezentovali nau kultúru i mimo
obce. Patrí im za to nae uznanie a poïakovanie. Sú to tieto dievèatá a chlapci:

Marcela Knoteková, Martin Guga, Zuzana Michalová, Marek Machara, Veronika
Mráziková, Peter Orság, Monika Michalièková, Alena Kramárová
Dievèatá a chlapci, nech sa Vám èo najlepie darí v túdiu a v ïalom ivote! Snate sa i ïalej reprezentova tak dobre nau
obec a svojich blízkych, ako ste nás reprezentovali doteraz.
Za DFS Èajka
Júlia Èajová

5.

S pasom za Súèanom
Dnes sa s
vami o svoje
záitky zo ivota v zahranièí
podelí p. Biras
Pavol, ktorý
ije v Nemecku.
ijem v Nemecku od roku
l968. V tej dobe,
ete za Dubèeka som dostal povolenie na
4 týdne do Západného Nemecka na dovolenku. To bola príleitos pre mòa, aby som si
naiel zabezpeèenie ïalieho ivota. Prvýkrát
som nastúpil pracova v textilnom závode, kde
som ale dlho nepracoval z dôvodu nízkej
mzdy.
Druhé zamestnanie som si naiel ako zámoèník, kde som dostal hneï mzdu dvakrát
to¾ko ako predtým. Neskôr som ete raz zmenil zamestnanie a nastúpil som pracova v
chemickom závode ako gumár, kde som pracoval a l5 rokov a odtia¾ som iiel aj na dôchodok. Èo sa týka práce, tu sa musí poctivo
pracova a pod¾a práce je aj zamestnanec
ohodnotený. Nebolo to pre cudzinca ¾ahké,
pretoe cudzinci dostávajú tie aie a pinavé práce.
Ja som sa vak nikdy nepoddával, pracoval som poctivo, bol som príkladom aj ostatným. Nieko¾kokrát mi majster povedal, e som
specialist.
V roku l982 v októbri som odiiel na dôchodok. U som sa teil na odpoèinok, ale
som sa sklamal, keï potom stroskotalo moje
manelstvo. Zostal som na staros sám. Priiel som o vetko, zaèínal som od nuly. Ale
zostala mi sila zaèa nový ivot. V zdraví som
to vetko zvládol a dnes sa mám dobre. Po
ôsmich rokoch samoty som mal tie astie
stretnú enu blízku môjmu srdcu a stará sa o
mòa ako o malé diea. Je to ve¾mi milá ena,
spolu slávime narodeniny dòa 27. februára,
ona je vak o 11 rokov mladia. Ja som narodený v roku l922, ona v roku l933. Volá sa
Elizabet. Moja matka bola tie Albeta, to bol
o dôvod viac, aby sme sa dali dohromady.
Dnes som spokojný, od roku l983 navtevujem moje rodisko Hornú Súèu a hlavne moje
tri sestry, ktoré tu ijú. Èasto spomínam na
spoluiakov, ale u ich ije ve¾mi málo, niektorých som od konca kolskej dochádzky vôbec nevidel lebo odili za prácou a ijú mimo
Súèe.
Bol by som rád, keby sme sa ete ten zbytok, èo sme tu, zili a pospomínali na nae
astné, ale i horie chvíle. Bolo by zaiste o
èom podebatova aj v dnenej novej dobe,
veï sme ete nezabudli na roky naej mladosti.
S pozdravom Biras Pavol, Nemecko
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LIPKA

Droga je silnejia ako my ...

/pokraèovanie/

Nie je hanbou padnú do hriechu,
ale zosta v òom lea.
Kadý z nás, kto sa stretne s problémami
drogy, drogová závislos, pátra po príèine. Po
príèine - Kedy sa to stalo? Ako a preèo vznikla
drogová závislos? Preèo to skonèilo tragédiou?
Príèin uívania drogy sa uvádza ve¾a. Výskumy ich zatrieïujú do viac skupín, skúmajú
ich hlbie a irie, no vetci vedeckí pracovníci sa zhodujú v jednom: s vývojom ¾udskej
spoloènosti pribúdajú nové príèiny a s nimi
nové dôsledky uívania drog. V súèasnosti je
najznámejí tzv. Model iestich ciest k uívaniu drogy.
1. Uívanie drogy ako náhrady - prichádza
do úvahy vtedy, ak sa mladý èlovek nedokáe presadi, nedokáe vyniknú v tom, po èom
najviac túi. V takomto prípade zaèína droga
uspokojova tieto túby - stáva sa náhradným
cie¾om.
2. Uívanie drogy ako úmyselné poruovanie noriem - mladý èlovek odmieta zákony,
spoloèenské normy, rôzne zákazy a obmedzenia spoloènosti. ije s heslami: Je to môj
ivot, môem si s ním robi èo chcem. Èo so
mnou chcete, veï ste horí? Rodièia mi v nieèom bránia, ja im ukáem, budem drogova.
Príèina takýchto postojov - necitlivá, nedostatoèná výchova od útleho detstva.
3. Uívanie drogy s funkciou vyrovnávania
záaových, krízových situácií - Ide o útek pred
problémami, o snahu vyhnú sa zodpovednosti, z¾ahèi si ivotné situácie. Sami závislí kontatujú, e droga im pomáha zabúda na normálny ivot plný problémov, pomáha im predstavova si svet plný harmónie a krásy. e je to
stav krátky, doèasný, e im droga nièí a deformuje osobnos, to èasto u vôbec nevnímajú.
4. Uívanie drogy ako cesta k rovesníkom.
Skupiny sú pre konzumáciu drogy ideálnym
prostredím. Mladí ¾udia, ktorí èasto nikde nenachádzajú porozumenie a uznanie, zisujú,
e ak sa dostanú do partie toxikomanov, títo
s nimi zaobchádzajú ako so seberovnými a s
priate¾mi. Chápu ich vetky problémy, s nimi
sa smejú, spolu s nimi plaèú.

2.7.
9.7.
16.7.
23.7.
26.7.
6.8.
20.8.
27.8.
10.9.
15.9.

5. Uívanie drogy ako výraz osobného týlu - Kadý èlovek chce by nieèím zaujímavý,
jedineèný, kadému sa páèi nieèo iné. Mladí
¾udia, ktorí ve¾a pozorujú, èítajú, presedia ve¾a
èasu pri televízii a pri poèítaèoch, èasto sa
zaènú stotoòova s idolmi, ktorí majú v rukách pohárik, v ústach cigaretu, holdujú neviazanému sexu, èi pod vplyvom drogy tvoria
tzv. umelecké hodnoty.
6. Uívanie drogy ako demontrácia vlastnej dospelosti, nezávislosti - Uívanie drogy,
najmä fajèenie a pitie alkoholu znamená pre
mladých vyrovna sa dospelým. Èasto sa to
zaèína ete v nízkom veku /10-11 rokov/
a má to nedozerné následky na zdravotný stav
a celý ïalí ivot takýchto detí.
Mohli by sme pokraèova vo vymenúvaní
ïalích príèin, no stále by sme sa toèili okolo
toho istého - sklamanie, nuda, ¾ahostajnos
blízkych, nerepektovanie hodnôt a zákonov
morálky, bezcie¾ny ivot, prázdnota, málo lásky, duchovný smäd... .
Závislí na drogách sa pokúajú svoju túbu po vnútornom pokoji, po zmysle ivota, po
naívaní v súlade so sebou a ostatnými uspokoji pomocou drogy. Tým sa vak dostávajú
do ve¾kých problémov a konfliktov a ich túby
zostávajú nenaplnené.
Ako pomôc najmä mladým, aby neskåzli
do závislosti na droge? Ako pomôc tým, ktorí
u sú závislí, ako pomôc ich blízkym?
To sú otázky, nad ktorými by sme mali rozmý¾a vetci. Nieèo si o nich napíeme v
budúcom èísle.
Na zamyslenie: Èas na zdokonalenie, je
ten najlepie vyuitý èas v ivote.
Keï sa pýtali slávneho dánskeho sochára
Thorvaldsena, ktorá z jeho sôch je najdokonalejia, odpovedal: Vdy tá nasledujúca. Nebol nikdy so sebou spokojný, vedel, e najkrají a najdokonalejí výtvor je ete pred ním.
Takto by sme mali uvaova i my. Nepozera na to, èo sme dosiahli v minulosti, ale uvedomi si, e vdy môeme urobi nieèo lepie
a krajie. A hlavne si uvedomi, e tvoríme
nielen pre seba, ale hlavne pre druhých.
Vaa Lipka

Kultúrne akcie v III. tvrroku
-

Festival DH Okolo Súèe
Hornosúèanské hudobné leto - koncert MSZ Hornosúèan
Taneèná zábava - futbalový klub
Hornosúèanské hudobné leto so skupinou Grand
Vítanie detí
Hornosúèanské hudobné leto s DH Chabovienka
Hornosúèanské hudobné leto s hornosúèanskou kapelou
Doinková slávnos
Hornosúèanské hudobné leto s Horsusom
Koncert DH Nemovanka

èíslo 3 - september 2000
V televíznej relácii CRN-CRN bola vyhlásená súa o rodnom kraji. Lenka Koelová z 8. triedy poslala báseò, ktorú sama
zloila. Má názov Rodný kraj a dostala za
òu knihu Cicavce. Preèítajte si ju aj vy.

Rodný kraj

Boli ste u v Hornej Súèi,
keï príde jar a vetko puèí?
Tá krása sa ako opíe,
nezbedník vietor kvietky kolíe.
Zelene svieej je záplava
a keï u leto pripláva,
niè krajieho nepoznám,
ako poh¾ad z naich kopcov, stráò.
Lúky sú farebné, polia sa lesknú,
slnieèko zohrieva Súèanku bystrú.
Hory si umia pieseò rezkú,
vietor ich kolíe nad po¾nú cestu.
A lastovièky zaènú spieva rozlúèkovú pieseò,
kadý z nás vie, e prichádza jeseò.
Ona ve¾kú paletu farieb roztvorí,
poma¾uje vetky stromy v chotári.
¼udia pod¾a tejto noviny,
vedia, e nastal èas zbiera plodiny.
A nakoniec keï biela zima prifuèí,
ako nájde krají kút v tom slovenskom náruèí.

Informácia
Policajného
zboru

Krajské riadite¾stvo Policajného
zboru v Trenèíne oznamuje irokej obèianskej verejnosti, e bola zriadená
telefonická linka pre obèanov, ktorí
môu telefonova na èíslo telefónu

0961 20 - 2113

svoje pripomienky, námietky, informácie a poznatky. Linka je k dispozícii 24 hodín denne.

OZ NAM
Prvá stavebná sporite¾òa
v spolupráci s Obecným
úradom otvára od 1. októbra 2000 poradenskú slubu
pre poskytovanie informácii a uzatvárania zmluv.
Sluby budú poskytované
kadý tvrtok v priestoroch
zdravotného strediska
v èase od 9.00 do 16.00 h.

èíslo 3 - september 2000
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Zo slovenských povestí

Jozef Cíger Hronský, spisovate¾ medzivojnovej slovenskej prózy
Narodil sa 23.2.1896 vo Zvolene. Syn
tesára. Do strednej koly chodil v Krupine, uèite¾ský ústav s maturitou absolvoval v Leviciach. R. 1914 zaèal uèi
v Horných Mladoniciach, potom preiel
do Senohradu. Ako vojak bol v prvej svetovej vojne na talianskom fronte. Po návrate uèil v Krupine a v Kremnici. V
Krupine spolu s Pavlom Bujnákom zaloil èasopis Hontiansky Slovák a v
Kremnici s Jaroslavom Kejzlarom edíciu Mláde. R. 1927 odiiel do Martina,
kde najprv pôsobil ako uèite¾, neskorie r. 1933 sa stal tajomníkom a potom
r. 1940 i správcom Matice slovenskej.
Na jeho návrh sa uskutoènila v r. 1935
- 36 cesta pracovníkov Matice slovenskej do USA za slovenskými vysahovalcami a krajanskými organizáciami.
Dojmy a výsledky z tohto podujatia opísal v dvojzväzkovej reportánej knihe
Cesta slovenskou Amerikou r. 1940.
R. 1945 sa rozhodol emigrova i s rodinou. Cez Rakúsko a Bavorsko sa na
jeseò dostal do Talianska. V Ríme navtevoval akadémiu výtvarných umení. Jeho dávna túba - kresli a ma¾ova - sa splnila, ale existenèné problémy ho hnali ïalej. Zaèiatkom februára 1948 odiiel do Argentíny a usadil
sa v provincii Buenos Aires v Lujane.
Zaèiatky boli aké. Pracoval ako kresliè v textilnej továrni, vyuèoval výtvarníctvo i hudbu, zaloil dielòu na keramiku. Hronský sa stále vracal k písaniu a ma¾ovaniu.
V roku 1960 13. júla zomrel ako 64
roèný v Lujane.
Jozef Cíger Hronský napísal ve¾a románov, poviedok, noviel a diela pre
deti. Sú to: U nás, Domov, Medové srdce, Firma Moor, ltý dom v Klokoèi,
Proroctvá doktora Stankovského,
Chlieb, Jozef Mak, Podpolianske rozprávky, Tomèíkovci, Sedem sàdc, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáèik a Dubkáèik, Tri múdre kozliatka,
Najmladí Závodský, Kremnické povesti, Budatínski Frgáèovci, Sokoliar
Tomá, Brondove rozprávky, Strýko-

Súèanský hlásnik -

vo vrtielko. Zlatovlasá sestra, Zlatý
dáï, Zobrané spisy J.C. Hronského
pre mláde, Zobrané spisy J.C. Hronského, Cesta slovenskou Amerikou, Na
krínych cestách, Pisár Gráè, Na Bukvovom dvore, Andreas Búr Majster,
Svet na trhovisku, Pohár z brúseného
skla. Jednou z jeho tvorby je i zbierka
povestí Zakopaný meè, z ktorej uverejòujeme poviedku.
PREÈO JE VÁH DIVÁ RIEKA
Keï Stvorite¾ vo výinách rozde¾oval svetu vodstvo, Váh sa dopoèul, e by mal tiec cez Slovensko,
v tatranskej krajine.
I nelenilo sa mu, ziiel z výin a
e si najprv obzrie toto miesto, kde
by mal i a do konca sveta.
Naiel kraj tatranský, ale keï
videl ozrutné vrchy a hlboèizné
doliny, nepáèilo sa mu to, poèal
krúti hlavou:
- Ej, ale som ja neastný! Iné
vodstvo pomaly, vo¾ne bude si chodi po svete, iroký kraj bude vidie, niè mu v tom prekáa nebude a do mòa navalí sa raz bralo,
inokedy prekáa mi môu aj preohromné vrchy! Veru si ja radej
sám obzriem miesto na zemi!
Ihneï iel, poobchodil vetky
diely sveta. Ale iroké roviny sa
mu nezdali. Chodilo by sa mu po
nich pomaly, zlenivela by mu voda.
V horúcich krajoch by mu mohla voda páchnu.
V studených krajoch odstrail
ho ¾ad.
Piesoènaté pútiny obchádzal,
lebo vraj cez piesok sa rieka aie prebije ako cez bralo.
Ba napokon sa priznal, e podtatranský kraj je najkrají a najlepí zo vetkých.
Ale Stvorite¾ nebol doma. Iba
anjeli èo mu to¾ko povedali:
Ná Pán iiel do podtatranského kraja rozdáva riekam smery,

len sa ponáh¾aj, u si i tak mnoho
zamekal!
Vak Váhu nebolo viac treba.
Letel ozlomkrky. No, keï zostúpil
na Tatry, Stvorite¾a tam u nebolo. Ohromný tatranský orol sedel
na najvyom konèiari a ten sa mu
prihovoril:
- Brat Váh, u tri razy zapadlo
slnce, èo tu èakám na teba, lebo
Stvorite¾ mi rozkázal ukáza ti
smer, kade má tiec, keï ti ho on
sám ukáza nemohol. A musíme sa
ponáh¾a, lebo i tvrtý raz zapadne a keby zapadlo tak, e nedoli
by sme do konca, ostal by si bez
rieèia, iba kalue by boli z teba.
Taký mám rozkaz, ak by si nepriiel do tvrtého západu, nemám ti
smer ukazova, lebo si ho nezaslúi!
- Ïaleko je od Tatier po Dunaj,
nu orol hneï a hneï vychytil sa
na krídla ba i nad prameòom, kde
mal Váh vyviera, iba raz zakrúil
a bystrým letom pustil sa ponad
terajie Povaie. Váh len-len, e
vládal za ním.
- Huèal dolu dolinami, valil sa
ako slepý, divý, nemohol obchodi
lepou cestou, plieskal o bralá,
plieskal - tlieskal tak, e sa na kadom spenil na bielo, i rúcal, èo prilo mu do cesty a bolo slabie ako
on.
- A keï prvá cesta bola taká, nemohli by ani ostatné inakie. Váh
i dnes divo uteká dolu Povaím,
tlèie sa o bralá, neraz ani èloveka
nepo¾utuje a strhne ho do hlbín v
divom ponáh¾aní.
- Vodu budem ma èistú, tok bystrý, brehy krásne, rýb nadostaè a
spevaví rybári budú chodi okolo
mòa. Ver si ja svoje miesto nechám. Keï si to vetko domyslel,
ponáh¾al sa za Stvorite¾om, e mu
vetko porozpráva, ba ho aj odprosí, aby mu odpustil predolú nespokojnos.
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Módna ou
s HORSUSOM

Nede¾a 10. septembra, po dadivých dòoch, bola ako objednaná na
závereèný koncert Hornosúèanského
hudobného leta 2000. Koncerty, ktoré vypåòali letné nede¾né podveèery
ve¾kému mnostvu ¾udí èi u z Hornej Súèe alebo z okolia, uzavierala hudobná skupina HORSUS so speváèkou Milenou Gugovou a spevákmi
Petrom Poláèkom a Petrom Orsághom. Koncert uvádzal Peter Or-

ságh, ktorý vtipným spôsobom oboznámil poèetné publikum s repertoárom skupiny. Chlapci zo skupiny si
vybrali netradièného hosa a to dievèatá zo Strednej priemyselnej koly
odevnej z Trenèína. Okrem slnka, èo

hrialo zhora, mnohých zohrievali
úsmevy dievèat a tie nimi neetrili pri
dvoch vstupoch, cez prestávky hudobníkov. Módna prehliadka sa
vydarila a spokojní diváci videli manekýnky v módnom, nápaditom obleèení zo súèasnosti a tie v dobových kostýmoch. Príprava tohoto obleèenia si vyaduje naozaj ve¾a èasu
a trpezlivosti. Bolo to príjemné popoludnie, na ktorom sa stretli ¾udia,
ktorí majú radi dobrú hudbu, ale aj
pekné veci okolo seba. Skromné ïakujem patrí vetkým tým, ktorí sa
podie¾ali na tomto podujatí.
Eva Klinková

èíslo 3 - september 2000

Odpad ná kadodenný ...
V súèasnej spoloènosti neexistuje výroba,
ktorá by neprodukovala odpad. Èo vlastne pojem odpad znamená? Moderný èlovek za odpad povauje vetky látky, ktoré ïalej nemôe alebo z ekonomických dôvodov nechce vyuíva, lebo by sa mu to - jednoducho povedané - neoplatilo. Zámerne som pouil oznaèenie moderný èlovek, pretoe èlovek ete
v minulom storoèí slovko odpad nepoznal. Jednoducho dokázal vetko do poslednej odrobinky spotrebova a vyui. Dnes by sme jeho
konanie oznaèili pojmom bezodpadová technológia.
Tvorba odpadov, ich znekodòovanie a zamedzovanie vzniku odpadov predstavuje dnes celosvetový problém. Odpady vznikajú prakticky pri kadej èinnosti ¾udí, ich vznik a hromadenie predstavuje zásah do ivotného prostredia. Obsahujú látky, ktoré èasto ohrozujú vetky zloky
ivotného prostredia - vodu, ovzduie, pôdu,
rastliny a ivoèíchy, ale aj samotného èloveka.
Na celom svete sa napriek tomu zväèuje
mnostvo odpadov roène asi o 3 %. Kým hmotnos odpadov na jedného obyvate¾a v roku
1968 predstavovala 44
kg, v roku 1978 to bolo
u 60 kg. Pod¾a katalógu odpadov sa èlenia
odpady do nieko¾kých
kategórií, jednou z nich
je aj kategória komunálnych odpadov, ktoré
vznikajú v domácnostiach. Na Slovensku sa
v roku 1996 vyprodukovalo viac ako 3 mil. ton komunálneho odpadu.
Väèina z neho bola uloená na skládky, menia èas bola znekodnená v spa¾ovniach odpadov, kompostovaná alebo opätovne vyuitá. Z uvedených èísel je jasné, e s odpadmi
musíme nieèo robi, aby nás jedného dòa nezasypali.
Nárast mnostva vyprodukovaných odpadov je spôsobený predovetkým celosvetovým
rastom populácie, zvyovaním osobnej spot-

reby a úrovòou technológie výroby. Odborníci
na celom svete radia predovetkým obmedzi
tvorbu odpadu, a ak u vznikol, tak ho maximálne vyui. Jedným zo spôsobov je aj triedenie odpadu. Vo svete je zauívaný tvor-kontajnerový systém triedenia. Papier sa háde
do modrých, sklo do zelených, plasty do ltých
a biologický odpad do hnedých nádob. Samozrejme, e triedenie v domácnosti
stojí èloveka troku námahy, ale v
koneènom dôsledku to stojí za to.
Zmení sa mnostvo odpadu, ktoré
by sme vyhodili do smetných koov,
èo pri dnených cenách za odvoz
odpadu nie je zanedbate¾né. Ïalej
nezneèistíme prostredie a z odpadu sa vytvoria recykláciou opä potrebné nové veci. To vetko má opä priaznivý
ekonomický dopad, pretoe výroba z recyklovaného odpadu je lacnejia. Naviac, spracovaním 1 tony triedeného papiera zachránime
17 stromov. Zrejme aj to boli dôvody, ktoré viedli
USA (v roku 1990) a Rakúsko (od roku 1993)
k tomu, e v sídlach nad
1000 obyvate¾ov sa musí
odpad pretrieïova v domácnostiach.
O tom, e odvetvie
odpadového hospodárstva bude v blízkej dobe
prekvitajúcim odvetvím,
svedèí aj poèet zamestnaných osôb v tomto
odvetví v krajinách Európskeho spoloèenstva
v roku 1987 - 2 milióny
¾udí a obrat 100 a 200
miliárd ECU. Samozrejme ve¾ké firmy, ktoré zabezpeèujú odvoz odpadkov, nemajú záujem na triedení a recyklácii odpadov. Tu platí jednoduchý zákon: èím
viac vyprodukovaného odpadu, tým viac peòazí za jeho odvoz na skládku. Aj uvedený
príklad svedèí o tom, e èlovek vie zarobi na
vetkom, dokonca aj na takej veci, akou je
odpad.
Juraj vajda
Strá prírody v Trenèianskom kraji

Kontakt na Spávu CHKO Biele Karpaty

Chránená krajinná oblas Biele Karpaty bola prvýkrát vyhlásená v roku 1979
vyhlákou MK SSR è. 111/79 Zb. (po úprave hraníc CHKO v rokoch 1987-88 bola
táto nahradená vyhlákou MK SSR è. 65/
89 Zb.). Úèelom ochrany oblasti je zachovanie a zve¾aïovanie cenných komplexov
lesov a lúk, kopanièiarskym spôsobom
hospodárenia, vytvorenie krajiny ako aj
bohatstva genofondu rastlín a ivoèíchov.
Správa CHKO Biele Karpaty so sídlom
v Nemovej pôsobí na území CHKO Biele Karpaty. Jej èinnos je zameraná na
výkon tátnej ochrany prírody a krajiny na

princípoch ochrany biologickej a krajinnej
diverzity a trvalo udrate¾ného rozvoja. Na
Správe CHKO Biele Karpaty pracuje 5
odborných pracovníkov s rôznym zameraním (lesník, botanik, zoológ, po¾nohospodár). V prípade potreby alebo zaujímavých pozorovaní a nálezov, ako aj negatívnych javov objavených v CHKO nás
kontaktujte na adrese:
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenèianska ul. è. 31
914 41 Nemová
tel. è.: 0831/589 617
tel. è. / fax: 0831/598 387

